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  الدزض الخاطؼ

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، غلى غبدك وزطىلك محمٍد، وغلى آله 
َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب الػاملين، الل

. وصحابخه أجمػين، وغلى مً جبػهم بئحظاٍن إلى يىم الديً

 

 {باب ال ُيسد مً طأل باهلل: قال املؤلف زحمه هللا حػالى}           

  حقق له ًُ السؤاى باهلل أن ًقىى أسألو باهلل أن تفعل لرا ولرا، والباء هىا للقسم، فهى أقسم عليه أن 

 قاىسؤاله،
َ

ْزَحامَ ﴿:  هللا حلَّ وعَل
َ
 ِبِه َو 

َ
ىن

ُ
َظاَال

َ
ِر  ح

َّ
 ال

َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
 

َّ
، ًقىى بعضنم لبعض [1: اليساء ]﴾َواج

. أسألو باهلل

 فمً تعظيم هللا عصَّ وحلَّ وإحَلله أال ًسد مً سأى به .

 .{«ومً طأل باهلل فأغطىه» :قال زطىل هللا صلى هللا غليه وطلم: غً ابً غمس زض ي هللا غنهما قال}          

 «ا له وهرا مً لماى التىحيد،«ومً طأل باهلل فأغطىه  هلل، وتعظيما
ا

.  أعطىه ما سأى إحَلال

 {.«ومً اطخػاذ باهلل فأغيروه»}             

 «فئذا قاى أعىذ باهلل مىو، فئهه ًحقق له مطلىبه، وال ًضسه بش يٍء خافه مىه، ،«ومً اطخػاذ باهلل فأغيروه 

، قالت لها اليساء
ا
قاى لها عمسة بيت الجىن ماهت حميلت ًُ  

ا
ا امسأة إذا : دخل الىبي صلى هللا عليه وسلم متزوحا

د حبو عىده، فخدعنها برلو، فلما قالت للسسىى صلى هللا عليه  دخل عليو فقىلي أعىذ باهلل مىو فئهه ًٍص

.  فترلها صلى هللا عليه وسلم،«ل د ُغرِث بمػاٍذ، الح ي بأهلك»: وسلم ذلو، قاى لها

 {«ومً دغاكم فأجيبىه» اللهم صل وطلم غلى زطىل هللا،}           

 إذا دغاك »، مً دعالم إلى طعاٍم أو وليمٍت فأحيبىه، ألن هرا مً حق املسلم على املسلم: املسألت الثالثت

ا، فيرهب إن شاء ،«فأجبه  ال سيما الىليمت التي تهىن على مىاسبت الصواج؛ فئهه ًجيبه حتى ولى مان صائما

. أمل، وهقض صيامه، وإن شاء اعترز إلى صاحب الدعىة بأهه صائٌم ليأذن له بالسحىع

ا فكافئىه، فئن لم ججدوا ما جكافئىهه فادغىا له حتى جسوا أهكم قد كافأجمىه»}        
ً
 .{«ومً صىؼ إليكم مػسوف

 ا، فهافئىه على ذلو، مً : املسألت السابعت ، أو حقق لنم مطلىبا
ا
ا بأن قض ى لنم حاحت

ا
مً صىع إلينم معسوف

باب زد الجميل، فئن لم تجدوا ما تهافئىهه به لفقٍس وهحىه فادعىا له، ادعىا له باملغفسة بالسحمت بالغنى 

. باليسس وما أشبه ذلو، حتى تسوا أي ٌغلب على ظىنم أهنم مافأتمىه

 ًدعى له بالبرلت والخير : فصاز مً صىع املعسوف ًهافأ بأحد أمٍس ًُ إما بأن ًسد عليه مثل ما برى، وإما بأن 

سد الجميل عليه، طيب خاطسه، ٍو  وهرا مً محاسً ألاخَلق بين املسلمين، والشاهد مً والغنى مما ٌسسه ٍو

 .«مً طألكم باهلل فأغطىه»: الحدًث
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، أولى هره املظائل: قال املؤلف زحمه هللا حػالى}          
ٌ
. {إغاذة مً اطخػاذ باهلل: في هرا الباب مظائل مخػددة

  ألهه لجأ إلى هللا إعاذة مً استعاذ باهلل؛- 
َ

، واعتصم به، فمً إحَلى هللا وخىفه، أن ٌعاذ وال ًصل -حلَّ وعَل

. إليه منسوٌه مً حهت مً استعاذ مىه

. {إغطاا مً طأل باهلل: الثاهيت}           

 هلل : املسألت الثاهيت 
ا

ا له، واتقاءا لغضبه -سبحاهه وتعالى-فيه إعطاء مً سأى باهلل، لرلو، إحَلال ، وتعظيما

 ِبِه﴾: سبحاهه
َ
ىن

ُ
َظاَال

َ
ِر  ح

َّ
 ال

َ
ه

َّ
ىا الل

ُ
 

َّ
ا، فيقىى " تساءلىن به"، [1: اليساء] ﴿َواج أسألو : ٌسأى بعضنم بعضا

. باهلل أن تفعل لرا

. {إجابت الدغىة: املظألت الثالثت}           

  ألن ًهىن في إحابتها حضىز مىنٍس، بأن ًهىن املجلس أو ، إحابت الدعىة، إذا مان ليس هىاك محظىٌز شسعيٌّ

ا لطلب  الطعام الري دعا إليه عىده حضىز ًفعلىن املىنس، فئن مان ًقدز على إشالته، فئهه ًجيب، تحقيقا

 للمىنس، وإن مان ال ًقدز على إشالته، فئهه ال ًجيب الدعىة، وال ًرهب إليه
ا
. أخيه، وإشالت

. {املكافأة غلى الصييػت: املظألت السابػت}           

 ا، فهافئىه على معسوفه، وهرا مً باب ألاخَلق الطيبت، تبادى الصداقت واملىدة
ا
. ومً صىع إلينم معسوف

. {أن الدغاا مكافأة ملً لم ي دز إال غليه: املظألت الخامظت}         

 أن الدعاء إذا لم ًقدز على مهافأته، أهه ًدعى له، وأن ذلو ٌعىض عً برى املاى، فئن :هره املسألت فيها 

.  فيدعى له بالسحمت واملغفسة والغنى وهحى ذلوالدعاء فيه خيٌر لثيٌر،

سوا أهكم قد كافأجمىه: قىله: املظألت  خيرة}         
ُ
 .{حتى ج

 فدى على أهه ٌعني ألثروا له مً الدعاء، حتى ٌغلب على ظىنم أهنم قد مافأتم معسوفه، قابلتمىه بالدعاء ،

. إذا مان املهافئ أهقص مً املعسوف، أن ذلو ال ًنفي

. {ما حكم الشسع في هظسكم مً زد مً طأل باهلل؟}           

  م هللا ِ
ّ
عظ ٌُ ىحيد؛ ألهه لم  ص التَّ ىّقِ ًُ ىحيد،-سبحاهه وتعالى-هرا  ص التَّ ىّقِ ًُ .  فهرا 

. {أطألك باهلل: قد يىحسر املظئىل، فهل ُيلصم بئجابخه؟ غىدما ي ىل  }         

  ا، وهى ًقدز على إحابته ظاهس هرا أهه ًجب عليه، ًجب عليه أن ًحقق مطلىبه، إذا مان مطلىبه مباحا

. ومهافأته

. {هل يجىش لإلوظان أن يظأل باهلل؟ }            

 ِبِه﴾ وعم 
َ
ىن

ُ
َظاَال

َ
مأسألو باهلل، : ، ًقىى [1: اليساء] ﴿ح  .هرا في القسآن النٍس
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، وأها ال أزغب، هل يلصمني ش يٌا؟ }            
ً

. {إذا طألني باهلل أن أقسضه ماال

  ،لسَت بملصٍم في هراال ًلصمو هرا، تعترز مىه إذا لىت تخاف أهه ما ًسد عليو. 

. {هل ُيشترط أن يكىن الظؤال بلفظ الجاللت؟}            

  ،لرا، مً سألنم باهلل«مً طألكم باهلل»وعم  .

. {ما أبسش الىقفاث في هرا الباب الػظيم ، حتى هخخم به هرا الل اا؟ ماذا ه ىل؟}            

  ىحيد، وإحَلى هللا ، وتعظيمه، وطلب حىائج املسلمين في ما طلبىا -سبحاهه وتعالى-هرا الباب فيه تحقيق التَّ

مىه مما ًقدزوا عليه، قضاء حىائج املسلمين، وهرا مً محاسً ألاخَلق، ومهازم ألاخَلق، ومما ًصزع املحبت 

. واملىدة بين القلىب، ومً صييع املعسوف

ابىت الجىن : ح ي ت أزغب أن أطخفظس فيما شسحخم في بدايت هرا الل اا، وأخخم به هره الحل ت، ملا قالت}

دغت: صلى هللا غليه وطلم-للسطىل 
ُ
. {أغىذ باهلل مىك، أغاذها وطل ها، لكً يظهس أنها خ

  ،دعت، خدعنها اليساء برلو
ُ
 .والسسىى ليس له إال الظاهس، فأعطاها ما طلبت مً مفازقتهاأي وعم، خ

 

 .وصلى هللا غلى هبيىا محمد، وغلى آله وأصحابه وأجباغه، وطلم حظليًما كثيًرا إلى يىم الديً

 

 


